REGULAMIN KONKURSU
„KLUB ROKU TENIS10 2017”
1.

Celem konkursu jest promocja programu ,,Tenis10” oraz wyłonienie jak największej liczby dzieci
chcących uprawiać tenis pod kątem wyczynu.

2.

Udział – w konkursie mogą wziąć udział kluby, które:
 Uczestniczą w programie Tenis10
 Posiadają ważną licencję klubową PZT (punkty są naliczane od dnia posiadania licencji)
 Klub posiada minimum jednego trenera z licencją LTT

3.

Punktacja główna konkursu w edycji 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)

Punkty za każdego zawodnika z licencją Tenis10
1 pkt.

Punkty za udział każdego zawodnika z licencją
Tenis10 w każdym otwartym turnieju zaliczanym
do konkursu

Zawodnicy muszą być wprowadzeni do
systemu TPO wraz ze wskazaniem
przynależności klubowej.
Zawodnicy muszą być wprowadzeni do
systemu TPO wraz ze wskazaniem
przynależności klubowej.

2 pkt.

Zawodnikowi zalicza się (bez względu na
liczbę startów) udział tylko w jednym turnieju
tygodniowo (dotyczy to również przypadku,
gdy zawodnik startuje w dwóch kategoriach
podczas jednego turnieju)
Punkty za udział zawodnika w turnieju nie są
przyznawane klubom w przypadku turniejów
zamkniętych.

Punkty za każdego zgłoszonego trenera z ważną
licencją LTT
Punkty za organizację pakietu turniejów
otwartych - gdzie 1 pakiet zawiera 4 turnieje
w 4 różnych kolorach

10 pkt.
za trenera

20 pkt.
za pakiet

Trenerzy z ważną licencją LTT muszą zostać
przypisani danemu klubowi w systemie TPO
Turnieje w poszczególnych kategoriach
(kolorach) mogą być rozegrane w różnym
terminie.
Turniej musi zostać wprowadzony do systemu
TPO i widnieć w głównym kalendarzu Tenis10

Punkty za organizację każdego turnieju
otwartego poza pakietem

3 pkt.

Turniej musi zostać wprowadzony do systemu
TPO i widnieć w głównym kalendarzu Tenis10

4.

Punktacja dodatkowa konkursu w edycji 2017

Udział własnej drużyny klubowej
w „Talentiadzie”

5 pkt. za start drużyny w
eliminacjach
Dodatkowe 10 pkt. za start
drużyny w finale

Zawodnik każdej drużyny musi posiadać
licencje Tenis10 wraz z wykazaną
przynależnością klubową
Nie zezwala się na wypożyczanie
zawodników z innych klubów

Dodatkowe 15 pkt. ( 1,2,3 miejsce
w rozgrywkach finałowych)
Zainicjowana przez Klub
współpraca z samorządem i/ lub
szkołami w zakresie wdrażania
programu ,,Tenis 10 w szkole”

5 pkt. za każdą umowę o
współpracy

Imprezy promujące ,,Tenis10”
poza klubem

3 pkt. za imprezę

Pośrednictwo przy organizacji szkolenia
dla nauczycieli
Prowadzenie przez Klub zajęć
w szkołach

5.

Warunki zaliczania turnieju do punktacji konkursowej



Liczba turniejów:

Do imprez promujących program
Tenis10 zalicza się:
 Imprezy uliczne
 Imprezy w centrach handlowych
 Pikniki miejskie

W rankingu zostaną ujęte wszystkie turnieje pakietowe, maks. 10 turniejów poza pakietem


Liczba zawodników w turnieju:

Aby turniej został zaliczony do punktacji, jako turniej otwarty to musi wziąć́ w nim udział minimum 5
zawodników w kategoriach niebieskiej i czerwonej oraz 6 zawodników w kategoriach pomarańczowej i zielonej.


Zgłaszanie turniejów:

Zgłoszenie turnieju następuje przez system TPO nie póżniej niż̇ 14 dni przed terminem. Turnieje
niezgłoszone do kalendarza Tenis10 nie będą brane pod uwagę.
Dla województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego obowiązuje procedura zgłaszania
turniejów zawarta w Regulaminach turniejowych tych Wojewódzkich Związków Tenisowych.


Przesyłanie wyników i list uczestników turniejów:

Aby turniej mógł zostać zaliczony do punktacji – Klub/organizator musi przesłać RAPORT TURNIEJU
TENIS10 (do pobrania na stronie www.tenis10.pl w zakładce „Dokumenty dla organizatorów). Relacje
przesyłane w innej formie niż udostępniony szablon nie będą ̨ brane pod uwagę ̨.
Aby punkty za zawodników mogły zostać́ zaliczone do punktacji - Klub, którego zawodnicy brali udział
w turnieju musi przesłać FORMULARZ UCZESTNICTWA W TURNIEJU TENIS 10 (do pobrania na stronie
www.tenis10.pl w zakładce „Dokumenty dla organizatorów). Punkty za udział każdego zawodnika
z licencją Tenis10 w każdym otwartym turnieju zostaną zaliczone tylko na podstawie tego formularza.
Raport turnieju Tenis10 należy przesłać na adres tenis10@pzt.pl nie później niż 14 dni od
zakończenia turnieju.

RAPORT TURNIEJU TENIS10 zawiera:
 Pisemną relację z turnieju na stronie www.tenis10.pl – kiedy i gdzie odbywał się turniej,
kto był organizatorem, ilu startowało uczestników i w jakich kategoriach, kto zwyciężył.
 Klasyfikację turniejową oraz wyniki
 Listę uczestników turnieju - uzupełnioną o imię, nazwisko, przynależność klubową oraz
login zawodnika
 Zdjęcia z turnieju
FORMULARZ UCZESTNICTWA W TURNIEJU TENIS10
Każdy Klub, wystawiający zawodników do turniejów otwartych ma obowiązek przesłania formularza
z wyszczególnieniem którzy zawodnicy klubowi Tenis 10 startowali w turniejach w dany weekend.
Tylko na podstawie niniejszego formularza Klub otrzyma punkty za udział swoich zawodników Tenis10 zgodnie z punktacją główną konkursu.


Niepoprawnie uzupełnione raporty nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji turniejowej.

6.

Nagrody

NAGRODA do realizacji w 2017.
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Promocja na stronie www Polskiego Związku Tenisowego (30-dniowa ekspozycja
reklamy - banneru internetowego z przekierowaniem na stronę www. klubu)

x
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x

x
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x

x

x

Bezpłatny udział trenera w warsztatach trenerskich PZT

Promocja na stronie TENIS10
Bezpłatny udział trenera w konferencji PZT

Dyplom
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x

